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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2015, realizada àsdezenove horas 

do dia 11, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas.Feita a 

chamada constatou-se a ausência do vereador Gabriel Lourenço de Queiroz, e presentes os demais 

vereadores.Justificado pelo Presidente que o vereador Gabriel não se sentiu bem e necessitou se 

ausentar. Após verificação, a ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi 

instalado o PEQUENO EXPEDIENTEcom a seguinte pauta: O Presidente fez os seguintes comunicados: 

1 - que foram retirados pelo executivo, através do ofício nº 132/2015, os projetos de lei complementar 

nº 01 e 03/2014, e após será agendada reunião entre os vereadores, setor de tributos e o consultor Sr. 

Lima, para discutir sobre o aumento dos impostos; 2 - que foi substituída a justificativa do projeto de 

lei nº 20/15 que dispõe sobre doação de bem móvel, que repassou a mudança as comissões, mudança 

esta que o vereador Evair havia feito questionamento, visto entender que a mesma direcionava local 

onde deveria ser doado os bebedouros, disse entender que realmente estava um pouco direcionada e 

que foi mudado o conteúdo, sugerindo seja colocado bebedouro no poliesportivo; 3 – E que se 

encontra sobre a mesa do vereador Jurubel, cópia de resposta de requerimento.Não havendo mais 

matérias no pequeno expediente, passou-seao GRANDE EXPEDIENTE:O vereador Jurubel Reis 

comentou ter recebido resposta de requerimento expedido ao SINDISFOR, a qual informa que no 

momento o sindicato está intermediando a contratação de plano de saúde aos servidores, e que 

convida os vereadores para participar de reunião do sindicato quando esta for agendada. Em seguida 

foi feito ofício do Plenário aos Srs. Amauri e Rosalba parabenizando pela realização de feijoada 

beneficente em prol da APAE de Passos, que foi um sucesso.Dito pelo vereador Jurubel que a APAE 

atende grande número de pessoas do município. Após requereu do executivo,cópia da folha de 

pagamento da prefeitura no período compreendido entre janeiro de 2015 a presente data. Em 

seguida questionou se foram enviados os balancetes da prefeitura, respondido que não, reiterou 

requerimento neste sentido. Quanto a questão da retirada dos tambores de lixo da cidade, disse que 

tem recebido muitas reclamações de todos os bairros, que não enxerga economia e nem maneira de 

deixar a cidade mais limpa sem os referidos tambores. Disse que não podem ensinar nas escolas sobre 

educação ambiental, visto que os alunos sairão nas ruas e não encontrarão tambor para jogar o lixo 

que o mesmo produzir. Disse concordar que o cidadão deve colocar o lixo para fora apenas no dia da 

coleta, mas, o lixo gerado na rua não pode ser depositado, carregado para dentro de sua casa para 

esperar o dia correto da coleta, visto os riscos de contaminação. Tendo o vereador feito 

requerimento ao executivo solicitando seja analisada a atitude de retirada dos latões de lixo da 

cidade, pois, não traz melhora nem economia ao município,que não tem custo ao mesmo visto 

que o município possui os tambores, e tem causado grandes transtornos a população que está 

reclamando, inclusive xingando até os vereadores.Assinam também este requerimento os 
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vereadores Fernando, Márcio e Ernane. Disse que a prefeita deve rever este posicionamento visto 

estar afetando diretamente a comunidade. O vereador Evair Pereira relatou que a retirada dos 

contêineres ocorreu para que possam regularizar a situação, e rever quais comerciantes desejam ter o 

tambor em sua porta de forma segura para não serem tombados,com consciência e responsabilidade, 

fazendo suporte para que o mesmo permaneça seguro para que não seja tombado por nenhum animal, 

pois, se o morador se responsabilizar terão uma cidade mais limpa, organizada apesar de concordar 

com o colega Jurubel, visto que esta mudança não trará economia ao município. Falou que esta retirada 

foi uma experiência positiva, que quem passou pela praça no fim de semana verificou que apenas em 

um ou dois locais havia um pouco de sujeira, mas, verificou-se que houve mudança.O Presidente 

questionou como será feita a avaliação para recebimento destes contêineres, respondido pelo 

vereador Evair que a servidora Fabiana, responsável pela questão, já está visitando os locais de onde 

os tambores foram retirados e verificando os interessados em ter o tambor em sua porta, que nem 

todos os comerciantes querem o lixo próximo do comércio e esta responsabilidade, e que a medida 

que a visita está sendo feita vai aparecer mais interessados, e quanto aos não comerciantes, se 

comprometeram em ajudar. Disse que estas informações não são concretas apenas ouviu dizer, mas 

que a conscientização das pessoas é muito importante. Sobre o projeto de lei de doação de bem móvel 

disse que é favorável ao mesmo, apesar de achar que a justificativa continua a mesma. Em seguida o 

vereador Ernane Dias comentou que está sendo muito cobrado quanto a retirada dos contêineres. Que 

esta situação é muito difícil e a prefeita deve ter alguma ideia em mente para estar executando, e que 

torce pelo retorno destes tambores às pessoas que o aceitem em suas portas.Continuando foi feito 

oficio dos vereadores Ernane e Evairao executivo em agradecimento pela limpeza das margens 

da estrada do moro do níquel, atendendo ao pedido dos mesmos.Sobre o transporte escolar 

urbano, o vereador Ernane disse que no inicio do mandato houve também esta discussão, tendo o 

vereador enviado a diretora da escola modelo de projeto de confecção de armários nas escolas 

objetivando guardar os cadernos e livros mais pesados dos alunos, e como este transporte foi cortado 

recentemente,deveria arrumar jeito de deixar estes livros nas escolas, pois, está judiando das crianças 

principalmente as que moram longe das escolas, visto que carregam muito peso nas mochilas, quase 

dez quilos. Tendo sido feito requerimento dos vereadores Ernane, Evair e Fernando à diretora 

do departamento de educação requerendo seja implantada forma para que os livros/apostilas 

dos alunos sejam deixados em arquivos na própria escola, visando diminuir o peso das 

mochilas.Questionou o Presidente sobre resposta de requerimento referente a homenagens a 

cidadãos do município, e disse que um cidadão que também poderia recebê-la era o Sr. José Gustavo, 

que foi um dos primeiros delegados de Fortaleza e que ficaria grato com a homenagem, respondido 

que estão pesquisando na região as câmaras que fazem estas homenagens, e está sendo elaborado 
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projeto de lei neste sentido, porém com alguns critérios e descriminando que tipos de cidadãos 

poderão receber a homenagem e cada vereador poderá fazer sua indicação. Após o vereador 

Aparecido Amaral fez ofício ao CRAS parabenizando pelas atividades realizadas no bairro 

Chapadão as quais tem dado certo, assim como, todas as atividades realizadas no município de 

Fortaleza. Participam deste ofício os vereadores Wilson e Evair.Foi feito também ofício do 

vereador Amaral ao encarregado de serviços gerais agradecendo pela manutenção de mata 

burro do bairro Córregos.Após o vereador Wilson Pereira disse que os alunos na maioria dos dias 

trazem o material escolar para casa porque precisam do mesmo para fazer os deveres de casa, mas, 

seria bom se houvesse forma de regularizar esta situação. Quanto aos tambores, disse que a prefeita 

deve repensar, pois, sem os mesmos o lixo vai para a rua, aumentando a sujeira e automaticamente a 

varrição.O vereador Wilson fez requerimento ao executivo requerendo informações se haverá 

cortes nos atendimentos médicos àqueles que não residem no município, porém, possuem 

propriedade no mesmo. Em seguida o vereador Adenilson Queiroz disse ter ouvido comentários de 

que a Câmara não está ajudando a administração. Esclareceu que em seus dois anos de mandato foram 

repassados ao executivo o equivalente a quatrocentos e trinta e cinco mil reais e que citou seus 

mandatos para esclarecer dúvidas de cidadãos. Dito pelo Presidente que atualmente continua fazendo 

devolução para pagamento das bolsas de estudos conforme acordo.Após o vereador Adenilson fez 

requerimento ao executivo para informações se foi estendido o auxilio alimentação aos 

aposentados, pensionistas e conselheiros tutelares. Participam deste requerimento os 

vereadores Márcio, Fernando, Wilson e Ernane. Em aparte o Presidente informou que fez 

requerimento há algum tempo neste sentido, respondido pela prefeita que o município encontrava-se 

em dificuldade, mas seria feita avaliação. Disse que esta extensão deveria ser feita, pois, todos sabem 

que estão ficando para trás.Após cumprimentar os presentes e agradecer a Deus por esta reunião, o 

vereador Fernando disse ser de acordo com o requerimento do colega Jurubel no que diz respeito aos 

tambores de lixo, desde que faça trabalho de conscientização com as pessoas para que colaborem com 

a limpeza. Lembrado pelo vereador Jurubel que ele e seu vizinho fixaram com corrente o contêiner na 

parede para não tombar e que para a prefeitura resolver este problema o custo será mínimo. 

Respondido pelo vereador Evair que a prefeitura não pode arcar com esta instalação para particulares 

e que as pessoas é que têm que fazer a instalação destas correntes ou ganchos, devendo haver 

incentivo neste sentido. Enfatizado pelo vereador Fernando que a prefeitura não possui contêiner para 

ceder a todos os moradores. Dito pelo vereador Wilson que o trabalho de conscientização é muito 

importante porque em sua casa havia tambor de lixo, e quando este lixo não é adequado os vizinhos 

colocam na porta dos outros, por isso, a importância da conscientização antes de devolver os 

tambores.Em aparte o vereador Ernane esclareceu que não compareceu na feijoada beneficente 
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porque faleceu parente seu em Campinas.Antes de encerraro Sr. Tiago usou a palavra e relatou que 

apesar de não ser do município, quer muito bem a cidade que o acolheu, que veio a esta Casa para 

buscar os fatos e saber corretamente o que está acontecendo,tendo em vista ouvir diversos boatos. 

Informou desejar que a cidade cresça.Disse que o Brasil arrecadou mais de seiscentos e sessenta 

bilhões só com impostos, mesmo assim, passa por momento de corrupção, apesar de acreditar que irá 

melhorar. Relatou que devem confiar mais no país e a população não pode ficar a mercê, pediu que os 

vereadores olhassem com respeito pela mesma que não merece ser tratada bem apenas em época de 

política, a qual deve ser em prol do povo. Falou também que houve corte no leite doado duas vezes por 

semana, e questionou o motivo deste corte, assim como, o corte do transporte escolar urbano e outros. 

Sugeriu que os deputados apoiados pelos vereadores, fossem oficiados visando auxilio ao município, 

pois, Fortaleza não pode andar para trás, e se preciso for devem expor a situação nas várias mídias de 

comunicação, pois, o mesmo tem esta coragem, mas, não é a hora e nem seu dever, neste caso, é dever 

dos vereadores. Disse que depois desta reunião soube a verdadeira situação da cidade, e que ao longo 

do tempo vai observando quem pode e quem não pode ajudar no dia a dia. Agradeceu a oportunidade 

de usar da palavra e disse que muitos criticam os salários e cargos públicos que são muitos dentro da 

prefeitura, porém, isso não importa, o importante é a união em prol do povo. O Presidente agradeceu a 

presença do Sr. Tiago, disse ser importante participar das reuniões ou acompanhar as reuniões através 

do site da Câmara. Informou que os vereadores são favoráveis a tudo que chega a Câmara e que é de 

benefício à população, a não ser que haja divergências jurídicas. Sobre os cortes relatou que estes são 

atos administrativos de autonomia do executivo e que apenas podem ser questionados se a prefeitura 

investir menor porcentagem do que o exigido por lei, porém, o município investe mais do que o 

exigido, tanto na saúde quanto na educação. Disse que a prefeita age da forma que acha melhor para a 

população, que faz os cortes conforme as necessidades da mesma, e que apenas o executivo poderá 

responder os motivos dos referidos cortes, se foi opção da prefeita ou se realmente ocorreu por falta 

de recursos. Tendo sido feito requerimento do Plenário ao executivo para informações dos 

motivos do corte do leite que era doado à população duas vezes por semana. Informado ainda 

pelo Presidente que a Câmara está de portas abertas para ouvir a população, a qual deveria participar 

mais das reuniões trazendo sugestões, visto que os vereadores estão dispostos a escutar. Relatou que 

muitos não sabem qual é a função dos órgãos e setores, e que é preciso analisar se realmente as coisas 

são como dizem os boatos, visando não haver distorção dos fatos. Sobre os latões de lixo, o Sr. Tiago 

disse que os cães vadios são os maiores causadores do problema e deveria haver conscientização das 

pessoas que arrumam cachorros e depois os soltam para a rua. O vereador Adenilson informou que 

esteve em Belo Horizonte com outros vereadores em busca de apoio dos deputados, porém, as 

emendas parlamentares passam a correr no meio do ano e por isso, estão amarrados. Lembrado pelo 
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vereador Fernando que antes de as emendas terem validade, precisam ser votadas o que ocorre nos 

meses de setembro ou outubro, e que estas podem ser encaixadas na alimentação escolar o que já 

ajuda. Dito pelo vereador Wilsonque apesar de trazerem benefícios ao município, estas emendas não 

são específicas para a saúde e educação. Questionado pelo Presidente onde ocorreram os cortes no 

leite, respondido que foi cortado das famílias que o buscavam no alojamento duas vezes por semana.O 

Presidente informou ao Sr. Tiago que sobre o corte do transporte escolar urbano, já foi solicitada 

explicação ao executivo, e assim que obtiver resposta, informará ao cidadão, assim como, resposta do 

corte do leite.Disse que também recebeu muitas reclamações sobre a retirada dos tambores de lixo, 

que conversou com a servidora Fabiana a qual informou que provavelmente irá devolver os tambores 

para as ruas.Questionou aos colegas sobre as condições das máquinas, se irão ou não realizar a 

manutenção das estradas, sem resposta, requereu do executivo que na medida do possível seja 

feita manutenção nas estradas do município. Caso não seja realizada, requer informações dos 

motivos que impossibilitam a referida manutenção.  Antes de encerrar, o Presidente comentou que 

participou de treinamento com a presença do prefeito de Santo Antônio da Alegria, o qual informou ter 

vários projetos bons na cidade, que incentivam a empregabilidade, por isso, sugere que todos os 

vereadores desta Casa façam visita ao mesmo visando trazer algumas leis neste sentido para Fortaleza. 

O vereador Wilson questionou para quem este curso foi estendido, respondido pelo Presidente que a 

principio foi para dez servidores da prefeitura, e depois o SEBRAE fez uma pré - seleção onde foram 

escolhidos três pessoas, e a servidora Fabiana participou a pedido da prefeita. O vereador Wilson disse 

entender que este curso deveria ser para os servidores efetivos, pois, seria melhor para o futuro do 

município, uma vez que a maioria dos cargos comissionados sai no fim do mandato do prefeito, e não 

adiantará nada estes servidores terem participado do curso, respondido pelo Presidente que isso 

realmente deveria ser avaliado,apesar de não questionar as escolhas da prefeita.Não havendo mais 

assuntos a serem discutidos no grande expediente passou-se a ORDEMDO DIA com a seguinte 

pauta:Votação do Projeto de Lei nº 20/15 que dispõe sobre doação de bem móvel e dá outras 

providências, aprovado por unanimidade. Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, 

sendo todos aprovados por unanimidade. O Presidente convocapara a terceira reunião ordinária do 

mês de maio, a realizar-se no dia 18, às 19:00 horas.Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para 

constar foi lavrada a presente ata que depois de verificada e aprovada será assinada pelos vereadores 

presentes.   


